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TRIZ  Institute Thailand

www.moreinspiration.com จะน�ำเสนอข้อมูลนวัตกรรมที่น่ำสนใจที่
เกิดขึ้นจำก Keyword ที่เรำใส่เข้ำไป ลองเข้ำไปใส่ Keyword ที่สนใจ
นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้เช่น 

● Rice to carry cholera vaccine! ; A team of Japanese 
researchers have developed a type of rice that can carry a 
vaccine for cholera, a step that could one day ease delivery 
of vaccines in developing countries. ไปลองอ่ำนกันต่อนะครับ 
เหมือนจะให้วัคซีนป้องกันโรคอหิวำผ่ำนเมล็ดข้ำว 

                                         

รูปที่ 1 Rice to carry cholera vaccine

Patent Searching,
TRIZ Perspective
เมื่อ

ต้นเดอืนทีผ่่ำนมำ ผูเ้ขยีนได้มโีอกำสอกีครัง้ในกำรพบกบั 
Simon Dewulf CEO อดีตเจ้ำของบริษัท CREAX 

ซอฟต์แวร์ ในวงกำร TRIZ ปัจจุบันเป็นเจ้ำของ AULIVE และเจ้ำของ 
www.patentinspiration.com www.productioninspiration.com 
และ www.moreinspiration.com ครำวนี้ เป็นกำรพบกันในเมือง
ไทย

ค�ำถำมแรก Simon ถำมผมวำ่ประเทศไทยมจี�ำนวนประชำกร
เท่ำไหร่ ผมตอบ “ให้ถูก” ว่ำมีมำกกว่ำ 60 ล้ำนคน ค�ำถำมถัดไปคือ 
มีจ�ำนวนสิทธิบัตรเท่ำไหร่ อันนี้ผมตอบไม่ได้ รู้แต่ว่ำค่อนข้ำงน้อย 

เรำคุยกันไปสักพัก Simon บอกว่ำ อย่ำงน้อยหำกไม่คุ้นเคย
กบักำรจดสทิธิบตัร กค็วรคุน้กบักำรอำ่นสทิธบิตัร หรอืสนใจขำ่วเก่ียว
กับสิ่งประดิษฐ์ และมันจะเป็นจุดเริ่มต้นกับกำรท่องไปในโลกของ 
ข้อมูลอื่นๆ เพื่อเพิ่มแนวคิดไอเดีย เช่น

● สิ่งที่เราสนใจ ใครคิดอย่างไร
● สิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง
● ประเทศไหนสนใจเร่ืองอะไรอยู่ บริษัทใดกำาลังสนใจ

เรื่องใดอยู่
● นอกเหนือจากเร่ืองที่ประเทศหรือบริษัทหรือกลุ่มคน

เหล่านั้นสนใจ มีเรื่องอื่นๆ ที่กลุ่มเหล่านั้นกำาลังให้ความสนใจอยู่
ด้วยหรือไม่ 

● แนวโน้มเรื่องใดกำาลังจะเกิดขึ้น
 
ทดลองท�ำแบบง่ำยๆ นะครับ ผมลองใส่ค�ำว่ำ Rice ใน www.

moreinspiration.com และ www.patentinspiration.com ส�ำหรับใน 
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ด้ำนข้ำงซ้ำยมือของหน้ำจอ เจอแถบตัวช่วยกรองข้อมูล เช่น 
หำกผมเลือก Function ที่ใช้ในกำร Improve Delivery System จะ
เจอตัวอย่ำงไอเดียในกำร Function คล้ำยๆ กันอีกหลำยอย่ำงเช่น

● Contact lenses to dispense drugs
                                       

รูปที่ 2 Contact lenses to dispense drugs

และตวัอยำ่งอ่ืนๆอกี หรอืหำกผมเลอืกจะดกูำรใช ้ Properties 
แบบ Dual Use จะเจอตัวอย่ำไงเดียอีกมำกกว่ำ 250 อย่ำง

● Robotic Bed/Wheelchair
    

รูปที่ 3 Robotic Bed/Wheelchair และ Photos on grass

ดจูำกชือ่ และภำพคงพอเขำ้ใจนะครบั ทีน้ีหำกผมถอยหลงัไป
ดู Industries เป็นตัวกรอง จะได้ตัวอย่ำงไอเดียอื่นๆอีก เช่น Photos 
on grass ผมเคยมฝีนัวำ่จะท�ำ Database คล้ำยๆ กันกับ www.more-
inspiration.com แตเ่ปน็กำรรวบรวมสิง่ประดษิฐ ์และภมูปิญัญำไทย 
วันนี้ยังไม่ได้ท�ำ ใครมีแรงมำช่วยกันนะครับ 

ส่วนผลลัพธ์ในกำรค้นจำกฐำนข้อมูลสิทธิบัตร www.paten-
tinspiration.com มำดูกำรลื่นไถลบนกองข้อมูลนะครับ ขั้นแรกผม
ได้สิทธิบัตรมำจ�ำนวนกว่ำสองแสนฉบับ พอดีมือซนเลยไปกดเลือก 
Applicant ชื่อ KUBOTA ไม่มีเหตุผลใดๆ นอกจำกชื่อคุ้นๆ นะครับ

                                 

รูปที่ 4 การกรองสิทธิบัตร

จำกจ�ำนวนสำมพันกว่ำ หำกเลือกเจำะเข้ำไปอ่ำนปี 2014 
ซึ่งมีอยู่จ�ำนวน 36 รำยกำร ลองกดปุ่ม Analyze Patent และเลือก 
Domain

รูปที่ 5 Domain สิทธิบัตรของ KUBOTA ในปี 2014

ผมยงัไมไ่ด้เขำ้ไปในรำยละเอยีดของสทิธบิตัรฉบบัตำ่งๆ ของ 
KUBOTA นะครับ หำกเรำลองค้นมำถึงตรงนี้จะเริ่มเห็นว่ำ มุมไหน
บ้ำงที่ KUBOTA สนใจศึกษำและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยว
กับ Keyword ข้ำว ทั้งสองตัวอย่ำงกำรค้นข้อมูล “ข้ำว” ใน www.
moreinspiration.com และ www.patentinspiration.com ผมไม่
ได้สรุปว่ำค้นแล้วได้อะไร หำกว่ำกันตำมกำลำมสูตร ผมแนะน�ำ 
เส้นทำงเท่ำนี้ ที่เหลือลองไปท�ำดูครับ เดี๋ยวก็รู้เองว่ำได้อะไร ทั้งหมด
นี้ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยครับ TPA
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